REGISTRAČNÉ PODMIENKY A POPLATKY

DÁTUM KONANIA:
20. — 22. 05. 2022
(piatok, sobota, nedeľa)

MIESTO KONANIA:
Pistoriho palác,
Štefánikova 834/25,
Bratislava

FACEBOOK EVENT:
https://www.facebook.com/events/1321155551693735

WEB:
www.urbanmarket.sk

FACEBOOK:
www.facebook.com/urbanmarketofficial

INSTAGRAM:
@urbanmarketsk

URBAN MARKET

Urban Market je jedinečným, kultúrno-spoločenským podujatím, ktoré v sebe spája
živý dizajnový trh súčasnej umeleckej a kreatívnej tvorby, prezentáciu lokálnej autorskej
profesionálnej módy, dizajnu a umenia, ako aj pestrý sprievodný program, kreatívne
aktivity a tvorivých ľudí z rôznych odvetví umenia v jednom čase na jednom mieste.
Urban Market 2022 (Spring Edition) sa po siedmich rokoch vracia do historickej budovy
Pistoriho paláca v Bratislave.
Po dvoch pandemických rokoch sprevádzaných rôznymi nepredvídateľnými opatreniami
a obmedzeniami a niekoľkých zrušených edíciách chceme znovu priniesť Urban Market
tak, ako ho poznáte. O to viac sa tešíme na stretnutie v máji. Veríme, že aj my pomôžeme
naštartovať lokálnu tvorbu, ktorú chceme a potrebujeme podporovať a propagovať.
Pridajte sa k nám!

V roku 2022 sa chceme opäť viac zamerať a upozorniť na tému udržateľného dizajnu
a módy, „spomalenia“ a environmentálnych presahov autorov, autoriek a ich projektov.

MIESTO KONANIA:
PISTORIHO PALÁC

Pistoriho palác dal v 90. rokoch 19. storočia postaviť lekárnik židovského pôvodu Felix
Pisztory ako vlastný dom a lekáreň. V tom čase bola ulica ešte len vznikajúcou mestskou
triedou smerom k Uhorskej kráľovskej železnici a pozemky pre svoje paláce a vily si tu
skupovali bohatí obyvatelia Prešporku. Pisztory mal za palácom záhradu, siahajúcu až
k dnešnému Slavínu, v nej pestoval liečivé byliny. Palác je vyhlásený za národnú kultúrnu
pamiatku. Spravuje ho mestská časť Bratislava-Staré Mesto.
Podľa knihy historika Tivadara Ortvaya palác vynikal vkusom a luxusom. Väčšina
pôvodného vybavenia sa zachovala a vidieť ju dodnes - kovaná brána, umelecké zábradlie,
balustráda, krištáľové lustre, mozaiková podlaha v schodiskovej hale a bohatá štuková
výzdoba či dokonca pozlátené fresky na strope. Alegorickú maľbu, ktorá je apoteózou
hudby, vytvoril Gastach v roku 1895.
Objavenie fresiek bolo veľkým prekvapením. Sčasti ich odkryli až pamiatkari približne
pred siedmimi rokmi, keď tu robil výskum Mestský ústav ochrany pamiatok. Inventarizáciu
viedol Alexander Németh z Pamiatkového úradu. Nikto netušil, v akom stave stropy
budú, keďže prevádzkovatelia Leninovho múzea, ktoré v Pistoriho paláci bolo od
roku 1953, niektoré honosné stropy zakryli sadrokartónovými platňami a umelo znížili.
Propagandistická výzdoba, vitríny a portréty tu boli až do výskumu.
V roku 2015 sa mestská časť Bratislava-Staré Mesto rozhodla palác rekonštruovať opraviť strechu, obnoviť fasády, rekonštruovať kotolňu, renovovať okná. Rekonštrukcia
bola ukončená v apríli 2017. Pistoriho palać bol následne zaradený pod centrá kultúry
a vzdelávania MČ Bratislava-Staré Mesto a slúži ako kultúrny priestor s vlastnou
dramaturgiou mesačných programov pre vekové kategórie od najmenších návštevníkov
až po seniorov. Priestor môžu na prenájom využívať aj externé subjekty k realizácii
kultúrno-spoločenských aktivít.

REGISTRÁCIA
Registrácia nie je určená pre gastro predajcov. V prípade záujmu nás prosím
kontaktujte na info@urbanmarket.sk
Každý záujemca o prezentačnú plochu musí vyplniť registračný formulár:
https://urbanmarket.sk/informacie-pre-predajcov/

REGISTRAČNÉ PODMIENKY:
•

Registrácia prebieha od 16. 03. — 08. 04. 2022.

•

K dispozícii je miesto pre obmedzený počet vystavovateľov. Účasť podlieha
výberu, ktorý má na starosti organizátor podujatia. Po výbere zaregistrovaných
vystavovateľov bude každý registrovaný záujemca kontaktovaný s rozhodnutím.

•

Vyjadrenie o akceptovaní alebo neakceptovaní bude zaslané do 16. 04. 2022.

•

Organizátor si vyhradzuje právo na neprijatie subjektu, ktorý kvalitatívne alebo inak
nespĺňa kritériá prijatia, neodošle požadované dokumenty alebo neuhradí registračný
poplatok do stanoveného termínu.

•

V prípade prijatia je registrácia považovaná za záväznú prihlášku a objednávku,
z ktorej vystavovateľovi vzniká povinnosť uhradiť registračný poplatok.

•

Vyplnením registračného formuláru súhlasíte so všetkými uvedenými podmienkami,
povinnosťami vystavovateľa a okolnosťami poskytnutia prezentačného priestoru.

•

Vystavovateľ je povinný poukázať registračný poplatok na účet do 7 dní od prijatia
kladného rozhodnutia o prijatí alebo 7 dní od prijatia faktúry, ktorú obdrží emailom.
V prípade neuhradenia poplatku v požadovanej výške a lehote nebude registrácia
akceptovaná.

•

Pre splnenie podmienok registrácie je potrebné, aby každý vystavovateľ zaslal
ako naskenované PDF dokumenty najneskôr do 22. 04. 2022 na email:
info@urbanmarket.sk

•

Predpripravené dokumenty si môžete stiahnuť: https://urbanmarket.sk/registracia/.
Na uploadnutie dokumentov odporúčame využiť služby: Google Drive, WeTransfer,
Dropbox

Fyzická osoba (tieto doklady sú potrebné k vybaveniu
povolenia na ambulantný predaj od Starého mesta)
❶

Sken splnomocnenia, že môžeme konať vo vašom mene v tejto záležitosti
(nie je potrebné overiť notárom)

❷

Sken podpísanej žiadosti F2 pre fyzické osoby (Žiadosť FO nepodnikateľ)

❸

Pri umelcoch, ktorí nepoužívajú DKP (daňový kód pokladnice) je potrebné vyplniť,
podpísať a zaslať Čestné prehlásenie o tom, že nie ste povinný používať registračnú
pokladňu (F5 Čestné vyhlásenie - nepodnikateľ)

Právnická osoba (tieto doklady sú potrebné k vybaveniu
povolenia na ambulantný predaj od Starého mesta)
❶

Sken splnomocnenia, že môžeme konať vo vašom mene v tejto záležitosti
(nie je potrebné overiť notárom)

❷

Sken podpísanej žiadosti F3 pre právnické osoby a fyzické osoby oprávnené
na podnikanie (Žiadosť FO podnikateľ PO)

❸

Sken dokumentu, ktorým bol pridelený kód virtuálnej registračnej pokladnice
/ fotokópiu identifikačného balíčka zverejneného v e-kasa zóne podnikateľa,
na ktorom sú uvedené identifikačné údaje podnikateľa a pridelený kód „ORP“/
fotokópiu pokladničného dokladu obsahujúceho QR

❹

Výpis z ORSR alebo Živnostenský list

❺

Doklad o pridelení DIČ (ak vám bolo pridelené)

❻

Povolenie od hygieny (v prípade, že predávate tovar, ktorý si to vyžaduje)

•

Ako organizátor nezodpovedáme za to, či máte počas podujatia so sebou e-kasu/
VRP. Nenesieme zodpovednosť pri daňovej kontrole. Nezodpovedáme ani za
licencie, ktoré sú potrebné pre vaše produkty.

•

Ako organizátor nezodpovedáme za počasie, prírodnú katastrofu alebo vládou
nariadené opatrenia.

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:
https://urbanmarket.sk/wp-content/uploads/2022/03/FORMULARE-%E2%80%93Urban-Market-2022-Spring-Edition.zip

REGISTRAČNÉ POPLATKY
Registračný poplatok zahŕňa zabezpečenie prezentačného miesta do užívania
schopného stavu, zabezpečenie administratívnych povolení pre predaj a vjazd autom
k objektu, osvetlenie prezentačných priestorov a chodieb, propagáciu, 3x vstupenku
pre vystavovateľa, stráženie objektu, elektrickú energiu, zabezpečenie sociálnych
zariadení, zabezpečenie čistoty priestoru.
CENNÍK | PREZENTAČNEJ PLOCHY
2 x 2 m = 170 €
2 x 4 m = 300 €
CENNÍK | OSTATNÝCH SLUŽIEB
Zapožičanie stola – 15 €
Zapožičanie 2x stoličky – 10 €
Zapožičanie štendra – 1ks – 15 €
Odber elektrickej energie nad 0,5kw bude spoplatnený podľa dohody
PROPAGÁCIA
Celé podujatie bude prezentované cez sociálne siete Urban Marketu. Prezentáciu celého
podujatia podporuje teasingové video, PR aktivity v partnerských médiách, ako aj OOH
a online kampaň.
STORNO PODMIENKY
Pri odstúpení od zmluvy si organizátor vyhradzuje právo účtovať predajcovi alebo
vystavovateľovi storno poplatok, ktorý pokryje doposiaľ vynaložené náklady spojené
s organizáciou a propagáciou podujatia a predajcu / vystavovateľa.
Výška storno poplatku:
50 % z uhrádzanej sumy (zrušenie účasti v termíne do 05. 05. 2022)
100 % z uhrádzanej sumy (zrušenie účasti od 06. 05. 2022)

Ďakujeme za prejavený záujem,
s pozdravom Urban Market tím.

URBAN MARKET
ORGANIZUJE:

Čerstvé Ovocie, n.o.
Majerníkova 3008/16,
841 05 Bratislava-Karlova Ves
Slovenská republika
WEB: www.cerstveovocie.sk
FB: www.facebook.com/cerstveovocie
IG: www.instagram.com/cerstve_ovocie
MAIL: info@cerstveovocie.sk

